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د بترصيف األحوال، املتعايل عن األشباه واألمثال،   احلمد هلل املنفرد بكامل اجلامل، املتفرِّ

الكبري املتعال، له األسامء احلسنى،   املوصوف بصفات العظمة واجلالل، األحد الصمد 

 . والصفات العال، واملجد والكامل 

عىل    والصالة وأمينه  خلقه،  من  وصفوته  ورسوله،  عبده  عىل  وحيه،  والسالم 

َيا َقْوِم اْعُبُدوا اَّللهَ َما  ﴿بعثُه اهلل ومن دونه من األنبياء واملرسلني بقوهلم:  وأنصحهم ألّمته،  

هُ  ل يف مرضاته ما مل يتحمله برٌش سواه﴾َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغْْيُ ، اللهم صلِّ  ، فصدع بأمره، وحتمَّ

 وسلم وبارك عليه وعىل آله وأتباعه. 

ا  ﴿ َ َأُّيه َوَبثه  َيا  َزْوَجَها  ِمنَْها  َوَخَلَق  َواِحَدٍة  َنْفٍس  ِمْن  َخَلَقُكْم  الهِذي  ُكْم  َربه ُقوا  اته النهاُس 

ا َونَِساءا َواتهُقوا اَّللهَ الهِذي َتَساَءُلوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنه اَّللهَ َكاَن َعَلْيكُ  يباا ِمنُْهََم ِرَجاًلا َكثِْيا
  ﴾ ْم َرقِ

 [. 1]النساء: 

 ما بعد: أ

َوَما  ﴿، وهي إفراُد اهلل بالعبادة، قال تعاىل:  فإنَّ اهلل خلقنا لغايٍة جسيمٍة وحكمٍة بليغةٍ 

لَِيْعُبُدونِ  إًِله  َواإِلنَس  نه  اْْلِ أي:56الذاريات:  ]  ﴾َخَلْقُت  دون  [  أحبُّ  ُيوحِّ والتوحيد   ،

ل أمٍر يف القرآن أمرٌ العبادات إىل اهلل عىل اإلطالق، لذا كان   َيا  ﴿قال تعاىل:  ،   بالتوحيدأوَّ
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َا النهاُس اْعُبُدوا وهو الرشك،  ضد التوحيد  [ وأول هنٍي يف القرآن هنٌي عن  21]البقرة:    ﴾ َأُّيه

ا َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ ﴿قال تعاىل:  َعُلوا َّللِهِ َأنَدادا  [.22]البقرة:  ﴾َفال ََتْ

وسورة    -التوحيد العميل-الكافرون  لذا اسُتِحبَّ اجلمُع بني سوريت التوحيد: سورة  

العلميا-اإلخالص   الفجر واملغرب  يف    -لتوحيد  املقامراتبة  ، بل إنَّ  والركعتني خلف 

حممًدا   تعاقبت    ملسو هيلع هللا ىلصنبينا  ثم  التوحيد،  إال  عليه  ُيفرض  مل  سنوات  عرشة  مكَة  يف  جَلَس 

 . الفرائض مع االستمرار يف التذكري بالتوحيد 

، فهو  كالربا والزناأو الزكاة أو فعل املحرمات  ت كالصيام  وإنَّ العبد لو ترَك الواجبا 

عىل خطٍر عظيم، إال أنَّ اهلل قد يغفره، إال ترُك التوحيد والوقوع يف ضده وهو الرشك،  

َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك  ﴿قال تعاىل:  ري اهلل  غل   والذبح  دعاءال ك ِلَِْن  إِنه اَّللهَ ًل َيْغِفُر َأْن ُيْْشَ

نهَة َوَمْأَواُه النهاُر ﴿ وقال تعاىل:  [  48]النساء:    ﴾َيَشاءُ  َم اَّللهُ َعَلْيِه اْْلَ ْك بِاَّللهِ َفَقْد َحره ُه َمْن ُيْْشِ إِنه

 . [72املائدة: ] ﴾ َوَما لِلظهاِلنَِِي ِمْن َأنَصارٍ 

دوا يف تعلُّم  األكرب واألصغر، فاجته   أمهية التوحيد وخطورة الرشكوهذا كله دالٌّ عىل  

الرشك،   من  الشيطان  التوحيد واحلذر  نكواحذروا خديعة  ُيؤمِّ بحجة  بأن  الرشك  م من 

مل يأمن عىل نفسه    -عليه السالم-، فإنَّ خليل اهلل إبراهيم  ينموحد   ون أبناءموحد  أنكم

روى ابن جرير    [35إبراهيم:  ]   ﴾َواْجنُْبنِي َوَبنِيه َأْن َنْعُبَد األَْصنَامَ ﴿من الرشك، قال تعاىل:  

 ؟-عليه السالم-بعد إبراهيم    -أي الْشك-ومن يأمن البالء  عن إبراهيم التيمي أنه قال:  

ُه ًل إَِلَه إًِله اَّللهُ َواْسَتْغِفْر لَِذْنبَِك ﴿ : ملسو هيلع هللا ىلص  حممدٍ  وقال اهلل لنبيهِ   .[19حممد: ] ﴾َفاْعَلْم َأنه
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نحن   وما  سبحانه  فمن  اهلل  خلييّل  وأوالدنا    فلنّتق  وتعاىل؟عند  أنفسنا  ولنتعاهد  اهلل 

كتاب )القواعد األربع(  واالجتهاد عىل قراءة    ونرشه  يف تعلُّم التوحيدوأزواجنا وأحبابنا  

مع  ، فإهنام مفيدان للغاية  و)ثالثة األصول( لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب  

 ووضوحهام.  اختصارمها وسهولتهام

 التوحيد والسنة وأمتنا عىل ذلك حتى نلقاك وأنت راٍض عنا. اللهم أحينا عىل 
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 : احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، أما بعد 

أو    ، فهي ما بنيَ للتوحيداملسلمة أموٌر خمالفٌة    املجتمعاتيف  فإنه قد شاَع   أكرب  رشٍك 

 ومنها: أصغر، 

: كقوهلم   ،من غري اهلل  والنذر والدعاء وطلب املدد  كالذبح  رصُف العبادة لغري اهلل  أوًلا

ُقْل إِنه  ﴿قال تعاىل:    عند الشدائد: مدد يا رسول اهلل! مدد يا حسني! مدد يا بدوي! ... 

ي َوََمَْياي َوََمَاِِت َّللِهِ َربِّ اْلَعاِلَنَِي )
ُل 162َصالِِت َوُنُسكِ يَك َلُه َوبَِذلَِك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوه   ( ًل ََشِ

 [. 163-162األنعام: ] ﴾اِلُْْسلِِمنيَ 

والشعوذة  ثانياا: سحُر  السحر  ومنها  ُُيبََّب ،  أن  وهو  أو    لزوجتهِ   الزوُج   العطف، 

َض الرصَّ   ، وسحرُ العكس  أو العكس، وهذا كفٌر، قال    من زوجتهِ   الزوُج   ف، وهو أن ُيبغَّ

ْحرَ َوَما َكَفَر ُسَلْيََمُن َوَلكِنه  ﴿تعاىل:   َياطنَِي َكَفُروا ُيَعلُِّموَن النهاَس السِّ  . [102]البقرة:    ﴾الشه

فيها   التعلُُّق   ثالثاا: واالعتقاد   ،... األسد  أو  الثور  فإنَّ    ؛ رشكوهذا    ،باألبراج، كربج 

تض   األبراج وال  تنفع  تعاىل:  ال  قال  باهلل،  خاصٌّ  الغيب  وعلم  ِِف    ُقْل ﴿،  َمْن  َيْعَلُم  ًل 

َمَواِت  م  [65النمل:  ]  ﴾َواألَْرِض اْلَغْيَب إًِله اَّلله السه خلطبة    زوٌج   حتى إنَّ أحدهم إذا تقدَّ

 ُولدتَّ يف أيِّ برٍج؟ ... إىل آخر ذلك، والعياذ باهلل. بنٍت وزواجها ُسئَل: أنت  
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ا: ، لدفِع العني أو احلسد أو املصائب،  امئم، من عنٍي أو خيٍط أو غريها تعليُق الت  رابعا

من تعلهق متيمةا  قال: »   ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ    ، روى اإلمام أمحد عن عقبة بن عامر  وهذا رشكٌ 

 «. فقد أَشك 

خيًطا أو غري    عىل يدهأو  أو بيته    ، فمنهم من ُيعلِّق يف سيارتهوقد شاَع هذا يف الناس

بُُِضٍّ َفاَل َكاِشَف  َوإِْن َيْمَسْسَك اَّللهُ  ﴿،  وتعلَّقوا به وحده دون أحٍد سواهذلك، فاتقوا اهلل  

ٍء َقِدير    . [17]األنعام:  ﴾َلُه إًِله ُهَو َوإِْن َيْمَسْسَك بَِخْْيٍ َفُهَو َعََل ُكلِّ ََشْ

ا: اهلل،  خامسا بغري  بالنبي    احللف  النعمة  ملسو هيلع هللا ىلصكاحللف  قيامه،  أو  أو  الرجل  أو صالة   ،

:  فقالسمع رجاًل ُيلف بأبيه    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ    روى البخاري ومسلم عن ابن عمر  

ا فليحلف باَّلل أو ليصمت »  . «من كان حالفا

من حلَف بغْي اَّلل فقد كفَر أو  قال: »  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النبيَّ    وروى الرتمذي عن عمر  

 «. أَشكَ 

ا   علم الغيب عاء  ادِّ عىل    وهي مبنيةٌ ،  واألحجار الكريمةالكونية    العالج بالطاقة  :سادسا

اهلل  كفرٌ ،  لغري  علمي    ، وهذا  وال  رشعي  دليل  بال  رًضا  أو  نفًعا  مؤثرة  أسباًبا  جعلها  أو 

رشكٌ  وهذا  خزعبالتوإنام    ،موثوق،  ورائه  هي  من  يراد  الناس    ا وكذب  أموال  أكل 

 بالباطل.   

اللهم احفظ علينا توحيدنا وثبتنا عليه حتى نلقاك راضًيا عنا، اللهم إذا أردت بعبادك  

 . فتنة فاقبضنا إليك غري مفتونني


